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M á rc iu s i napok.
(ü.) Az 1848. év tavaszán vihar 

söpörte végig Európát. Vihar, mely 
felkavarta a tespedö lelkeket; vihar, 
mely trónusokat döntött halomra; 
vihar, melynek forgatagából a szabad
ság fakadt!

A Bastille terén megégetett trónus 
hamvaiból, melyet a forradalom szél
vésze keletnek ragadt, kihajtott a 
szabadság gyenge csemetéje, melyet 
később erőssé, naggyá, terebélyessé 
a védelmében kiömlött férfivér nevelt.

A francia trikolórra irt jelszavak : 
.Szabadság, Testvériség, Egyenlőség” 
lázba ejtették egész Európát. A vi
lágnak eresztett eme hármas jelszó 
varázsa megrészegité az embereket; 
s a kebleiket dagasztó, édes, mámo- 
ritó érzés csodákat miveit. A vakok 
látni, a siketek hallani, a némák be
szélni kezdtek, a szolganép dobogni 
érzé szivét, a gőgösből alázatos, a 
gyávából hős lön; s ott esett el, 
halált megvetve, a torlasz tetején.

Ma Párisban vet lobbot a szabad
ság tüze, holnap már Olaszország, 
Berlin, Bécs népeinek szivében ég 
hatalmas lánggal, felemésztve mindent, 
mi útjába kerül. Alig két hét alatt a 
hármas jegyben született szabadság 
zászlóját lengeti mindenütt, amerre 
szem tekint — a tavaszi fuvalom. 
A bilincsekből, a rozsdamarta békék
ből, jármát szétzúzva, kardot ková
csol az öntudatra ébredt nép, kezében 
villogtatva, azzal száll síkra istenadta 
jogaiért. Részt követel a világosságból, 
kinek eddig csak a sötétségből jutott; 
a jogokból, kinek eddig csak a köte
lesség vala osztályrésze.

Smíssi Gyula
ruhahelméh áruháza 

speciális újdonságokban

Budapest —  Paris.

Gyorsabban, mint a sas szárnya
lása, jutott el hozzánk is a párisi 
forradalom hire s a francia nemzpt 
nagy eszméi hazánkban már. termé
keny talajra találtak. Hisz még gőzöl
gőit a szabadelvű eszmékért kiömlött 
Martiuovicsok vére s a magot, melyet 
Lovassy László, a szabad szó vér
tanúja hintett el a nemzet leikébe, 
a szabadság éltető sugára buja nö
vésre készteté!

Nem akarok hosszú történelmi 
reminiszcenciákba bocsájtkozni, csak 
rövid vázlatát adom a dicső kor ese
ményeinek.

A magyar nemzet, melynek minden 
időben legfőbb kincse vala az ország 
alkotmányában bírt szabadsága, bárom 
századon át apáról fiúra átöröklött, 
soha nem bamvadó tűzzel küzd meg
nyirbált jogainak visszaállításáért. A 
pozsonyi országgyűlésen ismét ekörül 
foly a szóharc. ügy látszik azonban, 
hogy a szabadelvű irány képviselői
— dacára a lelkes, mindent meg
győző szónoklatoknak — a bécsi 
kamarilla jogot tagadó törekvéseivel 
szemben már-már vereséget szenved.

„Az én telkemre epesztti aggodalom- 
mal borul a mozdulatlansúg fájdalma!
— kiált fel Kossuth. — Vérző szívvel 
látom, miként izzad annyi nemes erű, 
annyi hü tehetség egy hálaadatlan mun
kában, mely a taposó malom kínjaihoz 
hasonlíts „Mi rajtunk egy fojtó gűznek 
nehéz átka ül, a bécsi rendszer csont- 
kamarájából sorvasztó szél jú  reánk, mely 
idegeinket megdermeszti s lelkünk röptére 
sorvasztólag hat.“

Alkotmányt, felelős minisztériumot

követel a nemzetnek, — alkotmányt 
mely összefűzze a nemzetet a dinasz
tiával, mert a büró és bajonet nyo
morult kapocs.

A szabadelvű törekvők lelkese
dése, mint a kovász, lassankint át
járta a nemzet minden rétegét. A nép, 
a nemzet, mely az osztrákok és né
mely hatalmasok policiális járma alatt 
nyögött, lassanként nemcsak gondol
kodni merészel közállapotaink felett, 
hanem nyíltan elégületlenkedni kezd 
az ellen a rendszer ellen, melynek 
főtörekvése vala megbénítani a nem
zetet úgy szellemi, mint anyagi te
kintetben.

A nemzet szive dobogni kezdett. 
Érezni, lelkesülni tudott még a ma
gyar nép s a százados tétlenség 
hamuja alatt is ott izzott a szabadság 
parázsa.

Mig a pozsonyi országgyűlés mun
kássága a Brutusok alávaló cselszü- 
vényei miatt, lehet mondani, meddő 
maradt, addig ott lenn, a párisi for
radalom termékenyítő befolyása alatt, 
megszületett a 12 pont, melyben össze 
vala foglalva, „Mit kíván a Magyar 
nemzet”. Megszületett a „Talpra 
magyar!”, mely mint az orkán, zúgott 
át a hazán, felrázva a még tétlenség
ben tespedőket is s a szabad sajtó 
első terméke a magyar szabadság 
előhírnöke lön.

Tizenötödikén van évfordulója a 
nemzet nagy ébredésének. Akkor Ié- 
lekzett először szabadon a magyar 
sajtó. A cenzúra gondolatölő békóit 
akkor tépte szét a feleszmélt, a fel
ébredt magyar nép, mely, mint a

Nagyságos Asszony! Tisztelettel értesítem, hogy az ezidén kiváló szép
_________  és dús választékban levő Szövetek, d« Laioek,

PoúplaiQek és Selynjek már megérkeztek és úgy mint eddig, Turócszentmárton és kör
nyékén azok kizá- 1 I  M  p  X/l '  c  C j  II jónevü turócszentmártoni 
rólagos eladásával L* A  l»  W  I I I .  r  I M  divatáru eéget bíztuk meg.
A nevezett cég minden vásárlási kényszer nélkül (vidékre is) bemutatja mintáimat és 
felkérem, hogy őket becses rendeléseivel meg
tisztelni kegyeskedjék. — Kiváló tisztelettel SZÉNASSY GYULA.
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haragos áradat, hömpölyög végig 
Budapest utcáin. Többé nem kér, 
hanem követel I Megnyitja a politikai 
foglyok celláit s vállaiu viszi családja 
karjai közé a sokat szenvedett Tán- 
csicsot. A Marseilles és a Rákóezi- 
induló hangjai élesztik a szivekben 
kigyult tüzet, a kalapokon nemzeti 
szinü kokárdák ékeskednek, a háza
kon trikolorok lengenek, Budapest 
fáklyafényben úszik s hazafias dalok
tól zeng az egész főváros.

Nagyszerű volt a nemzet ébredése!
A kamarilla a magyarországi és 

a bécsi események által összetörve, 
végre enged s a március 17-én kiadott 
királyi levél beleegyezik a felelős 
magyar minisztérium magalkotásába.

A lelkesedés tetőpontját éri el. 
Örömmámorban úszik az egész nem
zet, mert elérkezettnek látta az időt, 
mely három százados küzdelmének 
gyümölcsét megérlelé.

A nemzet munkálkodni kezd. Az 
országgyűlés törvényeket alkot, alapot 
akar teremteni, melyen később az uj 
Magyarországot felépíthesse.

A Bécsnek előlegezett bizalom 
azonban nem sokáig tartott.

A kamarilla, mely a nagy ijedtség 
után ismét magához tér, gyanakvó 
szemmel nézi a magyar nemzet állami
ságának kidomborodását, megkezdé 
alattomos és alávaló munkáját s nem 
válogatva az eszközökben, csirájában 
igyekezett megfojtani az uj Magyar- 
országot.

Ádáz kezekkel hinti el a vallási 
villongások magvát, a jóbarátokból 
gyilkost nevel, a szelídekből gyujto- 
gatókat, becstelen módon izgat s elle
nünk zúdítja a nemzetiségeket. A mag 
kikel. Az ország román, szerb, horvát 
és tótajku lakossága, — mely min
denkor velünk küzdött a közös haza 
boldogulásáért — gyalázatos Ígére
tektől megtántoritva, agyarkodni kezd 
a magyarra. Gyújtogat, gyilkol a söp
redék had — s Jelasich, a hazaáruló 
Jósika kancellár eme kreatúrája már 
készen áll, hogy Budán rendet csi
náljon. Betör kalózaival a Dráván s 
a nemzet ezen események hatása 
alatt megkezdi dicső szabadságharcát. 
Szabadságharcát, melyet titánok vív
tak a poklok ellen.

A fél Európa hada végre legyő
zött bennünket.

Ami ezután következett, arról talán 
nem is kellene Írnom. Az ellenfélből 
gyilkos lön, ki fékevesztett dühében 
határt nem ismerő kegyetlenséggel 
fojtja meg legjobbjainkat. Az|ujépület 
udvarából templomot, Aradból golgotát

a emel magyarnak. Könnyeit visszafojtva 
sir az egész nemzet. Az aradi bitifákat 
hálájával koszorússá meg az egész nép, 
mert ezeknek hajtásaiba fakadt a későbbi 
szabadság. „Máshol szégyen jele a bitó 
— mondja a költő —, de nálunk szent 
szimbólummá lesz, akár a feszület 
s a késő kor, ha ereklyét keres, 
az akasztófa tövében talál.'

Meg vagyok győződve, hogy mig 
ez a nemzet nem feledi e nagy napo
kat, mig élni fog e nemzet lelkében 
a bitófáu megfojtott vértanuk emléke, 
nem kell félteni az ezredéves Magyar- 
országot !

Isten, áldd meg a magyart!

A nemzetiségek áppenyl Javaslata ellen -
A nemzetiségi uraknak kellemetlen népneve- 
lési törvényjavaslatok erős hulámzásba hozták 
a kedélyeket. A pópák küldöttségileg kérték 
a javaslatok napirendről yaló levételét, a kép
viselő urak pedig „kiterjedt vitát* rendeznek 
ellene, melyben a nemzetiségi küldöttek va
lamennyien résztvesznek. Jaj neked, szegény 
képviselöház. Részed lesz megint annyi ágy
béli tultengéshez, hogy a képviselők nem is 
az országházban, hanem valamely más orszá
gos intézetben fogják magukat képzelni. Csak 
egyet sajnálunk, azt, hogy a nemzeti érde
keket felölelő üdvös javaslatok ellen a nép
párt is kezet fogott az elégületlenekkel.

A csehek és Apponyi. A jó testvérekben 
is viszhangot keltett a nemzetiségi urak fel- 
jajdulása. A Őas „Az uj Berzeviczy törvény* 
címen cikket közöl, melyben a benyújtott 
javaslatokat bírálja, felsorolván azon „sérel
meket", melyeket a nemzetiségi urak az ő 
eszük járása szerint annak minősítettek. A 
cikk végén arra a következtetésre jut, hogy 
ez nem vezet egyébre, mint az iskolák álla
mosítására s ezek révén teljes magyarizálásra, 
mely nemcsak a nyelvre, hanem a liittan- 
tanitásra is ki fog terjedni. Ez rettenetes 
törvény — mondja a cikk —, mellyel Apponyi 
a nem magyarajku nemzetiségeket ki akarja 
irtani! Mekkora lelki szegénységre vall ez az 
utóbbi állítás! Ellenkezőleg, a törvény az 
anyagiak nyújtásával módját akarja ejteni 
annak, hogy a teljesen elhanyagolt felekezeti 
iskolák tanítói idejüket ne a megélhetési 
eszközök keresésére, hanem a nevelés ügyé
nek felkarolására fordítsák. Csak elfogult ész
járás láthat az uj törvényekben veszedelmet 
s azok, kik a magyar nyelv tudását a maguk 
részére szeretnék monopolizálni.

Kavarodás egy lemondás körül.
Jehlicska Ferenc lemondása, jobban mondva 

választóihoz intézett nyílt levelének tartalma 
bombaként csapott a tót korifeusok közé. 
Háborog, ég bennük a harag, hogy akad egy 
ember, ki szakítva a dicstelen múlttal, jobbik 
eszére tért, mert belátta, hogy az az ut, 
melyen eddig haladt s melyen a nemzetiségi 
nagyságos urak ma is haladnak, sem a 
hazára, sem a nép vallásos érzelmeire üdvös 
hatással nem lehet, sőt mindköttőro egyene
sen veszedelmes.

Legfájdalmasabban érintette őket azonban 
a nyílt levél ama passzusa, melyben a nem
zetiségi urak agresszív, modortalan és sület- 
len fellépését kárhoztatja, mondván: Ki kell 
azonban jelentenem, hogy az ifjabb rész lázitó 
fellépése kezdettől fogva nem tetszett nekem. 
Ez nem egyezett az én politikai program- 
mommal.

Mielőtt azonban nemzetiségi részről a 
nyílt levélhez fűzött megjegyzésekkel foglal
koznánk, mint fontos történeti okmányt, 
teljes egészében itt közreadjuk:

„Tisztelt választók! Az egyháznak mindig 
hasznára volt, hogy a nép jogaiért papok is 
síkra szálltak s mindenkor az egyház vallotta 
kárát, ha a nép jogaiért papok nélkül volt 
kénytelen küzdeni. Ezért léptem én is a 
politika mezejére most, amikor hazánkban 
a nép jogainak kiterjesztéséről van szó. A 
írancia papok mit sem törődtek a világi 
ügyekkel s ime, a demokratikus állam sárba 
tapossa az egyházat! A tótok erős oszlopai 
a katholikus egyháznak Magyarországon s 
azért a papoknak kötelessége velük szembon 
igazságosan cselekedni. Nehogy azt mond
hassák, hogy a tót nép jogainak kivívásában 
csak nem katholikusok és világiak vesznek 
részt, arra törekedtem, hogy a katholikus 
papság is küzdjön a politikai harcokban. A 
nemzetiségi mozgalom a tótok közt a pap
ság részvétele nélkül esetleg egyházollenessé 
fajulhat s félek, hogy a jövő nagyon is 
nekem fog igazat adni, a jövendőbeli pap
ságot az ellenséges körök ostora zavarván el 
ettől a .munkától.

Beléptem néppárti programmal, melyért 
a tótok valamikor vért ontottak. A bazini 
kerületben a nép Dömötörben nem bízott, 
legkevésbbé azóta, amikor egy alkalommal 
Bazinban az általános választói jog ellen 
nyilatkozott. A parlamenti munka kezdetén 
csatlakoztam a nemzetiségi párt képviselőihez. 
Miért? Azért, mert az ellenzékben több alka
lom nyílik felszólalni a nép jogaiért; a nem
zetiségi képviselők mindnyájan igazi barátjai 
a népnek és majdnem mindnyájan jó  keresz
tények s meggyőződtem arról, hogy nem 
dolgoznak a haza ellen. Ki kell azonban 
jelentenem, hogy egyes ifjabbak Idzitó föllé- 
pése kezdettől fogva nem tetszett nekem,; 
nem egyezett ez az én progrararnom- 
mal s fölöslegesnek tartottam a politikai
lag büszke koalíciós oroszlánt ilyen fellépéssel 
bősziteni. (Hinnék következménye lett Andrdssy 
éles beszédje a lázitók ellen és a tót perek
ben a magas büntetések.)

Mindnyájan tudjátok, milyen mérsékelten 
viselkedtem az egész választási idő alatt. 
Ldndorffy Ede már előre védte a nép előtt 
azon papokat, kik velünk szavazni nem fog
nak. Ha az én beszédeimben az izgatásoknak 
legcsekélyebb nyoma is rejtve lett volna, 
bizonyosan kiérezte volna a jó szi-.natu ügyes*. 
(Most 9 hónap után emelnek ellenem panaszt, 
hogy 1906. május 17-én a verbói választáson 
izgattam. Ez bizony nagy tévedés, mert én 
ezen választáson Verbón sem voltam.) Az 
összes hatóságok jól tudták, hogy tekintélyes 
ember vagyok s azért a  választásnál semmi
nemű nehézséget nem okoztak, sem beszé
deimben, sem tetteimben soha semmi izgatást 
nem találtak. Nem ártottam tehát a légynek 
sem. A rossz emberek mégis sok vádat zúdí
tották reám egyházi hatóságom előtt. Miután 
a nép és papság között némely helyen egye-
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vétlenségek keletkeztek  ée a panaszok ellenein 
mep nem szűntek, a püspök ur betiltotta 
fellépésemet. Én azonban a püspöki tilalmat 
% választás után Tettem csak, mert Pozsonyba 
küldték, ahová én csak a választás után 
érkeztem. A választás előtt ezen tilalmat nőin 
hittem el, gondolván, hogy ez csak kortes
fogás. Pozsonyból Hidaskürtre lettem küldve, 
ott a félrevezetett nép agyon akart kövezni. 
Éppen akkor valami vérszomjas ember a 
kerületben nagy összeget Ígért annak, aki 
nyakamat szegi. A pozsonyi pósta hamisan 
adta elő, hogy én a püspöki tilalmat még a 
választás előtt vettem. Egyházi hatóságom 
kénytelen volt velem úgy eljárni, ahogy el
járt, nevezetesen nem lehet igazságtalan
sággal vádolni főt. Rajner L. dr.-t, aki 
több magyar papnak is megtiltotta a föl
lépést, mert azt egyházi szempontból szük
ségesnek tartotta. Joggal csak Vezinger K. 
kanonok urra neheztelhettem, aki Reiner 
ur távollétében az egyházkerületi ügyeket 
intézte. Ö ugyanis félrevezetve a postahivatal 
hamis jelentésétől, elküldött engem, a beteget, 
messze vidékre káplánnak, ahonnan, ha meg
szakadjam volna is lehetetlenség lett volna 
az országgyűlésre járni. A pozsonyi posta 
téves adatait visszavonta, amikor én perrel 
fenyegettem. Ezen küzdelmekben érezni 
kezdtem a nehéz munka következményeit, 
melyet ifjúkorom óta vállamon hordtam. 
Tizenkétévi erős tanulás után a püspökség 
legterhesebb helyére jutottam, Modorba. Itt 
nemcsak káplán voltam, de tanár is az állami 
képezdénél, az állami polg. fiúiskolánál, a 
felekezeti polg. leányiskolánál, hitoktató -a 
vasárnapi iparos tanonc és elemi iskolánál, 
a katbolikus kör vezetője, emellett oktattam 
a népet, kiadtam könyvet az újkori filozófiáról 
az egyház védelmére, és letettem 2 év alatt 
a doctoratus összes nehéz vizsgáit, azután 
jött az újságírói és egyesületi nehéz munka 
Pozsonyban a papi teendők mellett, válasz
tási és parlamentáris küzdelmek stb. Agyon 
dolgoztam magam. Megbetegedtem.

A világhírű tudósnak, Kneippnak utódja 
a következő bizony itványt állította ki részemre : 

„Dr. Jehlicska Ferenc urat, pap és 
képviselőt gyógyítottam 11 héten át nehéz 
idegbetegségben s az ő egészsége érdeké
ben szigorúan meghagytam neki, hogy 
izgató parlamentáris munkáját hagyja abba ; 
miután régi betegségébe újólag könnyen 
visszaeshetve, s munkaképtelen lenne, 
tanácsoltam neki, hogy minden nagyobb 
izgalomtól tartózkodjék, s papi teendőivel 
elégedjék meg. Kelt Wörishofenben, 1907. 
február hó.

P. Bonifaz Reileu.
Nem remélt körülmények kereszteszték az 

én tiszta s nemes Terveimet, melyekkel hasz
nálni akartam a tót népnek, a katbolikus 
egyháznak és a magyar hazának. Nektek, 
tisztelt választók, bizalmatokért és kitünteté
seitekért igaz köszönetemet fejezem ki, ami
dőn a politikai térről visszavonulok. A min
denható Isten küldjön nektek oly képviselőt, 
aki értetek többet fog tehetni, mint amennyit 
én tehettem. Azért a keresztény néppárti 
programmért, melyet közietek hirdettem, küz
deni fogok tovább is, bár nem politikai pal
lossal. [ Teljes telkemből örülnek, ha az én 
visszalépésemmel a kerületben yjra visszatérne 
a szeretet, egyetértés a nép -és a papság közt. 
Ez pedig csak .úgy • lehetséges, ha a papok

a nép összes érdekéről atyailag gondoskodni 
fognak, s ha a nép az ő lelkipásztorait tisz
telni és szeretni fogja.

Amig tehettem, dolgoztain értetek hűen 
az országgyűlésen, most, amidőn nem tehetem, 
a képviselői fizetést ingyen húzni nem akarom 
és helyet adok az — adja Isten! — szeren
csésebb utódnak.

Budapesten, 1907. február 22-én.
Dr. Jehlicska Ferenc.u

Érthető módon első sorban a „Slovensk^ 
Ty2dennik“ dörög a levélíró ellen, mert 
ennek irányát érinti elsősorban a csapás. Sir 
az elveszett fiú felett, kit a másik sorban 
már agybetegnek bélyegez, mert máskép nem 
lehetséges, hogy a tótok hü fia minden beje
lentés nélkül letenné a fegyvert s a nehezen 
megszerzett kerületet a választás kétes esé
lyeinek tenné ki. A tót fáról letört egy ág, 
kérdés, kihajt-e helyette más? így sir a font 
tisztelt újság. Majd leckéztetni kezdi Jehlics- 
kát s igy folytatja : ha neki nem is tetszik 
a tót néppárt progrnmmja, annál inkább 
tetszik annak a harmadfél millió tótnak (?), 
melyet ez képvisel. (?) Végül buzdítja a 
megüresedett kerület tótságáf, hogy különb 
embert küldjenek a parlamentbe Jehlicskánál.

Mi minderre csak azt kérdjük: ki az 
agybeteg? Az-e, aki belátva tévedését, belátva 
a magyarság és az egyház ellen folytatott 
lázitás veszedelmét, magyar honpolgár és 
pap létére ott hagyja társait a faképnél, vagy 
azok-e, akik a népszerűség kétes dicsőségé
ért, kei észtül gázolt a hazán, egyházon és 
istenen, fejjel mennek a falnak, mert megállni 
nem mernek a már megkezdett utón : álszé
gyenből ! Mi azt hisszük, Jehlicska eljárása 
férfiasabb ezeknél. De igaz, pap létére nem 
is maradhatott abban a pártban, melynek 
közlönye arcpiritó szemtelenséggel üldözte 
és pellengérezte ki paptársait csak azért, 
mert nem rohantak vadul azon zászló után, 
melyet a magyarság megrontására, a nem
zetiségek békéjének megbontása végett emelt 
magasra.

*
Érdekes jelenségkép említjük (meg, hogy 

a nemzetiségi urakkal mindig egy követ fúvó 
„Casu a folyó évi 64. számában, valószínűleg 
Magyarországból sugalmazva, „Megfeketedett 
gyémánt, címen hosszabb cikket közöl a 
Jehlicska lemondó leveléről, melyben termé
szetes, hogy Jehlicskának ront, mint aki a 
tótság ügyét elárulta.

Nyilatkozatát egy fanatikus pap rögesz
méjének, a szemináriumi nevelés kifolyásának 
mondja. Ostorozza határozatlanságát és bátor
talanságát, hogy nem volt lelkiereje a fenye
gető vészellyel szembeszállni. Kétszinüsködés- 
sel, jezsuitáskodással vádolja s meggyanúsítja, 
hogy csak azért mondott le, hogy a néppárt 
győzelmét, melynek lemondó szándékát már 
előre bejelentette, ekkép elősegítse. Szemére 
veti, hogy az anyagiakért való küzdelmektől 
való félelem, vagyis a megélhetés kérdése is 
nagy szerepet játszott Jehlicskánál.

Majd igy végzi: Zavart hagyott maga 
után a küzdő társak közt. „Reméljük azon
ban, hogy ez a zavar csak időleges. Az, 
hogy Jehlicska nyíltan szint vallott, világosítja 
meg a helyzetet. #Borura derű fog következni, 
de kétségbe vonjuk, hogy a következmények 
a rómaiaknak javára lesz.*

Hiába, kibújik a szeg a zsákból. Az ifjú 
csehek lapja gyorsan segítségére siet a nem
zetiségi uraknak, akikkel való fegyverbarát- 
ságát még nem is régen tagadták.

Gyermekvédelem.
Van-o nagyobb kincsünk a gyermeknél ?
És mégis uton-utfélen találunk rongyos, 

beteg, éhező, ‘‘ázó, elhagyott, züllött gyer
mekeket.

Mi az oka ennek?
Talán a szülői szeretőt hiánya ?
Téved, aki azt hiszi! Inkább a nehéz 

megélhetési viszonyokban kell keresni a baj 
okát és főleg abban, hogy a társadalom még 
mindig nem ismerte fel azt a kötelességét, 
hogy ott, ahol a szülő képtelen gyermekéről 
gondoskodni, ott a társadalom vállalja magá
ra a gyermekek felnevelését. A szervezett 
társadalom: az állam már megtette az első 
lépést, a mikor megalkotta a gyermekvédelmi 
törvényeket és felállította az állami gyerinek- 
menhelyeket, a melyekben most 27*000 gyer
meket gondoznak. Már azt lehetett volna 
hinni, hogy ezzel az intézménynyel meg fog 
szűnni a gyermekek nyomorúsága

Pedig dehogy szűnt meg! Nap-nap után 
megzörgetik ajtónkat szegény, rongyos asszo
nyok, csecsemővel a karjukon s fillért kérnek, 
mert napok óta nem ettek; zimankos, zord 
időben ott állanak az utca szegletén s a 
havas, esőverte rongyból didergő kis gyer- 
mok nyöszörgése hallatszik, mialatt az asz- 
szony alamizsnáért könyörög.

Megesik a szivünk, a mikor ezt látjuk!
Mit tehet az ártatlan kis gyermek arról, 

hogy apját munkaközben baleset érte ? Hogy 
az anyja fekvő beteg, vagy hogy léte maga 
a nyomorság!

Nem is ez a kérdés. Hanem az, hogy ha 
már az a szerencsétlen kis jószág itt van, 
akkor meg kell menteni az életnek, az embe
riségnek.

Nem szabad megengedni, hogy szánalom 
és könyörületesség hijján egy is elpusztuljon 
közülök; meg kell törni azt a közönyt, a 
mely elfordul tőlük; a szeretet melegével le 
kell olvasztani a szivekről azt a jégréteget, 
amely azokat érzéketlenné teszi a kicsinyek 
sorsa iránt.

Fel kell ébreszteni a lelkiismeretet, tet
tekre kell bírni a felebaráti szereteted, s meg 
kell erősíteni társadalmunkban azt a tudatot, 
hogy a mikor az elhagyott gyermeket védi, 
nem irgalmasságot gyakorol, hanem köteles
séget teljesít.

Ennek a célnak elérését tűzte ki feladatául 
az országos gyermekvédöliga.

Ez a liga nem valami uj egyesület, 
amely tagsági dijakat szed, hanem az egész 
társadalomnak, egyeseknek és egyesületeknek 
egy célra való tömörülése, mely elsősorban 
egy akkora országos gyermekvédő alapot 
akar tereinteni, hogy annak kamatjüvédel
méből a társadalmi gyermekvédelem összes 
anyagi szükségletei fedezhetők legyenek.

A liga ezen országos gyermekvédőalap 
kamatjövedelmeiből támogatni és segélyezni 
fogja az árvaházakat, óvodákat, munkások 
gyermekei részére berendezett otthonokat, 
gyermekeket felruházó és tankönyvekkel, 
tanszerekkel ellátó egyesületeket, továbbá a 
siketnéma, vak, epileptikus, hülye vagy más
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testi és szellemi fogyatkozásban ragy gyó- 
gyithatlan betegségben szenredö gyermekek 
gyógyítására, gyáraolitására szolgáló egyesü
leteket; régre a züllés veszélyeinek kitett 
▼agy már elzüllütt gyermekek megmentésére 
és javítására — a gyermekek bántalmazása 
és kihasználása ellen működő egyesületeket 
és egyéb ilyen célú intézményeket.

A liga jogvédelmet és ingyen jogsegélyt 
nyújt gyermekvédelmi Ügyekben és a gyer
mekvédelem terén tapasztalt hiányokról az 
illetékes hatóságoknak jelenlést, illetve elő
terjesztést tesz, azonkívül a hozzá bejelenteti 
gyermekvédelmi eseteket az illetékes ható
ságoknak további eljárás végett tudomására 
hozza s azokat maga is nyilvántartásba veszi.

Fontos feladatát fogja képezni továbbá a 
ligának, hogy azokat a gondozásra szoruló 
gyermekeket, akik az állami gyerinekmenhe- 
lyekbe vagy más egyesületekbe és intézetekbe 
be nem utalhatók, a liga saját költségén 
gondoztassa és neveltesse s ebből a célból a 
megfelelő egyesületekkel és intézetekkel 
szerződéses viszonyba lép és beutalt gyerme
kek tartási dijait megtéríti.

A menyiben pedig vagyonállása meg
engedi és a szükség úgy kívánja, maga fog 
felállítani gyermekvédelmi intézeteket.

De feladata nem merül ki az egyesületek 
anyagi segélyezésében és a tartásdijak 
folyósitásában.

Igazi feladata csak akkor kezdődik, a 
mikor a közönség tudatába ment át, hogy 
van egy olyan társadalmilag szervezett köz
pont, amely mindenféle gyermekvédelmi 
kérdésben készséggel ad felvilágosítást, köz
vetíti az érintkezést úgy a hatóságokkal, mint 
az egyesületekkel és intézetekkel s mintegy 
központi irodáját képezi az összes gyermek
védelmi és jótékonysági egyesületeknek.

Ez volna az elérendő cél, ez volna a 
kitűzött feladat.

De ez nem valósítható meg máról-holnapra. 
Munka kell ehhez, idő és türelem, ernyedet-- 
len szorgalom.

Minthogy a siker nagyrészt attól függ, 
hogy minél több ember ismerkedjék meg e 
törekvésekkel, szervezni kell a társadalmat 
gócponton kint, a melyek egymással egyesülve, 
nagyobb szervezetté alakulnak, hogy végül 
behálózzák az egész országot, mert a nélkül 
cél bem érthető, mivel az egyes ember ereje 
cllankad, munkakedve eltompul a sikertelen
ség láttán.

Ilyen gócpontnak létesítését tűzte ki fel
adatául a vármegye emberbaráti szivéről 
ismert főispánja, midőn a közöny megtörése 
céljából az országos gyermekvédő liga turóc- 
▼árraegyei bizottságának megalakítására a 
vármegye nagyközönségét a vármegye szék
házának nagytermébe f. évi március hó 17-éré 
összehívta.

Ezen, a vármegye főispánjának elnöklé
sével megtartandó alakuló ülésnek lesz a 
feladata, hogy a nagyközönséget a szóban 
forgó nemes cél minemüségeiről, gyermeknap 
intézményéről, a gyermeknapi vásárról, gyer- 
mekünnepélyek rendezéséről, valamint egyéb 
eljárásokról felviíágositsa, s hogy a nagy 
közönséget a gyermekvédelem lelkes hívének 
és támogatójának megnyerje.

Kell, hogy felébredjen a részvét azok 
iránt, kik most a társadalom közönye miatt 
elpusztulnak, mert nincs aki gondjukat viselje ;

kell, hogy a védtelen gyermekeket Ét elzttl- 
léstől visszatartsuk.

Mentsük meg tehát eteket a szerencsét
lenéket és áldás fog fakadni e munka nyomán. 

Fel hát a munkára!

A .Szepesi Lapokénak.
A „ Szepesi Lapoku vezető helyén a követ

kező sorokban emlékezik meg lapunk 25 
éves jubileumáról:

„Dugovich Titus címére. A felvidéki 
magyar sajtó egyik kiváló orgánuma, a 
Turócszentraártonban megjelenő *Felvidéki 
Hiradóu huszonötóves jubileumot ült. Meg
ünnepelték éppen akkor, midőn legheve
sebben dúlt a sajtóellenes áramlat, diva
tossá téve minden politikust, aki egyet 
rúgott a kiállhatatlan igazmondón.

Amilyen divat volt a nemzeti küzdelem 
idejében a lángoló hazaszeretet hirdető és 
a nemzet igazai iránt állandóan lelkese
dést szító sajtót dicsérni, ép úgy a kiví
vott küzdelem után megirigyelték tőle a 
dicsőséget és divattá lön ütni a sajtót, 
mert tisztességes ellenszolgálat fejében, 
hirdetések közléséért pausálét mert elfo
gadni az államvasutaktól; mert nem ismer 
el erkölcsbiráknak kártyahősöket és nem 
tűr el jogtalan beavatkozást belügyeibe 
olyanok részéről, akik a fórumon mindig 
csak kiabálnak tisztesség után, mig ők 
maguk minduntalan tisztességtelenségre 
csábítanak.

Vannak, akik elbuknak, — vannak, 
akik a sajtó tisztes fáján élösködnek és 
mint álhirlapirók a becsületes gárdára 
szégyent hozhatnak, de mindezért általá
nosítani — rosszakarat és az egészet meg
bélyegezni — igazságtalanság.

A sajtóellenes támadások közben őrült 
a lelkünk láthatni, hogy a derék turóci 
magyarság mily lelkesedéssel ünnepelte 
egyedüli magyar lapját, hü fegyvertársát 
a heves küzdelmek idején, amikor a vesze
delmes tót ábrándozások nvilt harcot provo
káltak és a „Felvidéki Híradó* a csata
sorban legelöl bátran lobogtátta a magyar 
trikolórt, lelkesedést öntve acsüggedezökbe, 
félelmet keltve az ellenségben, mely jobb 
belátásra ugyan nem tért, de előrenyomu
lásában sokkal bátortalanabb lett. A mun
kásság nehéz napjaiban lépésről-lépésre 
haladhatott csak előre laptársunk kitűzött 
célja felé; a munka nehéz volt, az ut, 
amelyen haladt, rögös, de az eredmények 
dicsőséget árasztanak feléje. Ez a jutalma 
a „Felvidéki Hiradóu-nak, mely te méltán 
büszke lehet Dugovich Titus szerkesztő
társunk, aki ennek a lapnak élén áll), nem
csak névleg, hanem tettleg is. ő  magának 
vette ki a munka oroszlánrészét, úgy, 
hogy a lap huszonötéves jubileumakor a 
minden oldalról megriyilatkózöit szeretet 
és tisztelet külső kifejezéséiből is öt illeti 
az oroszlánrész.

Ném az Ünneplés fénye, hanem őszinte
sége volt az a tényei#, a melyből vigaszt 
merítünk, hogy a tisztességes' Sajtónak* van
nak barátai, tisztelői és lelkes hivei. Az 
Ilyen sajtónak lehetnek politikai ’ ellenfelei, 
de nincsenek ellenségei; az ilyen' sajtó bát
ran stemóbe mer nézni ázőknák, akiket 
k féltékenység vágy sértett hiúság saó-

1 altat meg *  sajtó ellem
Sok Sikert kívánva a további munkához, 

szívesen csatlakozunk azokhoz, akik «
„ Felvidéki H in d ó u-t huszonötéves jubileuma 
alkalmából őszinte tiszteletük kifejezéseként 
meleg szeretettel Üdvözölték.

*
Midőn eme kiváló — Szörény munkás- 

Ságunkkal és tevékenységünkkel ki sem ér
demelt elismerést hűséges munkatársaim 
nevében is köszönettel nyugtázom, ama jól 
eső érzés tölti el lelkemet, hogy ime, a becsü
letes és odaadó munka mégis elnyeri jutalmát, 
ha másban nem, kartársaiuk igaz szeretettben 
és ragaszkodásában. Nekem és kedves mun
katársaimnak ez elég! Nem vágyunk más 
után soha! Fokozott önbizalommal nézünk 
most már a jövö elé, mert lehetetlen, hogy 
némi siker ne koronázza nemzeti eszméket 
szolgáló, bár szűk határok közt mozgó mun
kásságunkat, ha a többi jó barátaink közt 
oly kiváló fegyvertárs jóindulatú támogatása 
áll mellénk, mint a .Szepesi Lapok“-é.

( ö . )

H Í R E K .

Bárolns 16 A márciusi uapok emlékét 
a magyarság ez idén is méltó módon fogja 
megünnepelni. Március 15-én reggel 8 órakor 
isteni tisztelet fog tartatni a r. k. templomban, 
este pedig közös vacsorára gyűl össze a 
magyarság a megyeház nagytermében, hol 
néhány énekszámot ad elő W under  József 
igazgató vezetése mellett a magyar dalárda. 
Az ünnepi beszédet B old is  Ignác felső 
kereskedelmi iskolai igazgató fogja mondani. 
Értesülésünk szerint a vaosorán hölgyek is 
részt vesznek. — Hasonlólag ünnepelni fog 
a znióváraljai .Magyar Olvasókör” is, mely 
azonban már J14-én tartja meg a közös 
vacsorát, melyen az ünnepi beszédet Margittal 
Antal tanár tartja. — A turcseki magyar 
olvasó- és társaskör folyó hó 17 én este 
V>8 órakor tart hazafias ünnepélyt.

A helybeli Iskolák finnepe. A ■turócszt- 
mártoni állami iskolák a már megszokott 
szép és lélekemelő keretben fogják meg
ünnepelni a szabadság véradásának nagy 
jelentőségű évfordulóját. Március 15-én részt 
vesznek az ünnepélyes isteni tiszteleten, 
melyet követöleg az ifjúság a tornacsarnok
ban fog összegyűlni, hol hazafias szavalatokat 
s Boldis Ignác kereskedelmi igazgató veze
tése mellett több énekszámot adnak elő. Az 
ünnepi beszédet M olndr  Miksa felső keros- 
kedelmi iskolai tanár mondja. Felhívjuk 
közönségünk figyelmét erre az ünnepélyre, 
mely a megjelent közönségnek mindenkor 
gyönyörűségére szolgált.

A k o r k á l ' Ugye. Már néhányszor meg
emlékeztünk arról a fáradhatatlan ügybuzga
lomról, mellyel főispánunk nemosszivU neje 
a helybeli kórház kibővítésének ügyét fel
karolta. : Ennek az ódaadó fáradozásnak ered
ménye az is, hegy A n d rd s tg  Gyula gróf 
belügyminiszter, kihez a nőegylet 20 ezer 
korona ’ segítségért ’ folyamodott, megbízta 
R a iu  Gedeon dr. miniszteri tanácsost, hogy 
helyszínén tegye' beható vizsgálat tárgyává, 
hogy a kérdéses építkezés és átalakítás 
míkép- volna legcélszerűbben megoldható, A 
miniszteri kiküldött f. hó 3-án érkezett
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körünkbe s 4  ón, a főispánná ő méltósága 
által kalauzol**, megtekintette a kórházat, 
hol a főorvos és Borbély Kálmán kir. főmér
nök közbejöttével megállapodtak az. építkezés 
terveit illetőleg. Délben megyénk főispánja 
ft kiváló vendég tiszteletére ebédet adott, 
melyen vármegyénk alispánján kívül részl
e t e k  mindazok, kik a kórházi építkezés 
Ügyen, a nőegylettel karöltve közreműködő 
tek. A meghívottak közt vojt dr. Bolemann 
János főorvos, dr. Láng Ernő, Borbély Kálmán, 
dr. Petrikovich János és Martincsek Károly 
kórházi gondnok.

Idősebb Bnlyorszky Simon temetései
Idősebb Bulyovszky Simon megyebizottsági 
tagot a f. hó 4-én temették el gyulafalvi 
birtokán. Az egyházi szertartást Polereczky 
János necpáli evangélikus lelkész végezte. 
Miután pedig a nevezett lelkész tótul teme
tett, magyarul vármegyénk alispánja mondta 
el a következő megható imát: — Minden
ható Úristen, hozzád fohászkodunk édes 
hazánk nyelvén, ezen szomorúság napján. Az 
aggkor véghatárát elért tisztes férfiú földi 
léte megszűnt s immár szent színed előtt áll 
és igazságot kér Tőled, ki igazságos, de 
kegyelmes is vagy, az emberi cselekedetek 
és fogyatkozások megbirálásában. Munkás 
élete megszakadt örökre, a vármegye vörös- 
posztóval fedett asztalánál higgadt szavait 
aem fogjuk hallani többé, de emlékét meg- 
őrizendi hálánk és szeretetünk késő nemzedék
nek követendő példaképen. Jóságos szent 
Atyánk, osengUnk, fogadd a hazáját, egyházát 
és családját szerető s a köz- és magánélet 
viszontagságaiban az egyenes útról soha le 
nem térő férfiút kegyelmedbe; mert rászol
gált arra, hogy helye legyen a jók országá
ban. Buzgó szívvel kérünk, hogy áldd meg 
hosszú munkásságának gyümölcsét és áldd 
meg véreit is, hogy hasonlók legyenek 
hozzá s öt erényeiben kövessék. Mindnyájunk
nak pedig adj önbizalmat és kitartást, hogy 
igaz hazafiságban megerősödvén és megnöve- 
jcedvén, magyar hazánkat haspnló hűséggel 
szolgálhassuk. Ámen. Az alispán imáját 
könybo borult szemmel hallgatta a végtisztes
ségen megjelent közönség, kik közt ott 
láttuk Justh Kálmán nagybirtokos, nyugal
mazott főispánt, Justh Ferenc vármegyénk 
főispánját és a turócszentmárloni ügyvédi 
kart majdnem teljes s^ánjban.

A helybeli népkönyvtár, melyet ifj. Justh 
György és Boldis Ignác nagy buzgalommal 
rendeztek be tavaly, a hozzáfűzött remények
nek már eddig is teljesen megfejelt, itiert a 
közönség Közt hamarosan nagy népszerűségre 
tett, szert. Már eddig 2000 köpetnél jóival 
többet .vettek ki. S amit a, Jegörvendeteseb- 
bftn .konstatálhatunk, éppen a közönségnek 
azon rétegei, amelyek részére a könyvtár 
létesült. Sőt városunk tótajku lakossága is 
szé.p számban használja.

Nópiierfi felolvasások. A turócszent- 
tpáflonj áll* polgári ás fel^lcerÉűkedplipi iskola 
folyó évi március hó jíf-én tartja ez idei 
utolsó felolvasó összejövetelét, melyre a tisz
telt közönséget — miután külön ipeghivók 
nem lesznek — ez utón k hívja.,meg a tanári 
kj&r. iTárgysor: 1. „A..magyar pép múltja,

jelene és jövője", Írja és felolvassa: Bárdos 
Ádám. 2. „A nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok ellenőrzésének kérdése", irta és 
felolvassa: Révész Emil. A felolvasások kez
dete ez utolsó alkalommal, nőm o órakor, 
mint eddig, hanem d. u. 4 órakor.

Ai első bál. cimen e héten megjelen t 
Boldis Dezsőnek, lapunk főmunkatársának 
egy igen csinos, jól sikerült keringőjé. A 
szerző ezen müvét, akinek zenei tudását és 
tehetségét sokszor volt alkalmunk élvezettel 
tapasztani, bővebben dicsérni fölöslegesnek 
tartjuk. Á* csak jó lehet. A szerzemény, 
mely Justh Margitnak van ajánlva, Moskóczi 
Ferencné könyvkereskedésében kapható. Ára 
2 korona, s tiszta jövedelmét jótékony célra 
ajánlotta fel a szerző.

Tudományos felolvasások. M últ heti
számunkból elmaradt az iskolában megtartott, 
népszerű felolvasásról szóló híradásunk. Pedig 
úgy a megtartott felolvasás színvonala, mint 
pedig a siker, melyet a felolvasó urak arat
tak, méltán megérdemli teljes elismerésünket. 
K rom paszky  Ede tanár felolvasása széleskörű 
ismeretekről tesz tanúságot, — nemkülönben 
Bröder  Gyula kísérletekkel fűszerezett elő
adása is. A közönség rendkívül figyelemmel 
hallgatta mindkét felolvasót. Az előadásokat 
a nagyszámú közönség közt vármegyénk fő
ispánja is végighallgatta.

Jubileum. A „Slovenské Noviny" szer
kesztője dr. Pechdn Adolf a múlt napokban 
ünnepelte meg szerkesztőségének tiz éves 
évfordulóját. Akik tudják és tapasztalják, 
hogy e hazafias szellemben szerkesztett tót 
lap mily mérhetetlen szolgálatokat esz a 
magyar nemzet szent ügyének, csak azok 
méltányolhatják kellő mértékkel dr. Pechán 
Adolf kiváló érdemeit, odaadó buzgó fárado
zásainak áldását. Őszinte szeretettel és tiszte
lettel köszöntjük mi is a jubilálót s annak a 
szívből jövő kívánságnak adunk kifejezést, 
hogy tartsa meg őt az isten jó egészségben, 
hogy még igen sokáig ragyogtathassa tehet
ségét a hazafias ügy szolgálatában.

Ai állandó választmány ülése. A vár
megye állandó választmánya a f. hó 9-én 
reggel 9 órakor ülést tartott, melyen a folyó 
hó 14-én megtartandó közgyűlés tárgysoro
zatára felvett ügyek kerültek előzetes felbírá
lás alá.

Toróopiô yol orvosi szövetség. Azorsz. 
orvosi szövetség turócmogyei fiókja folyó évi 
február hó 23-án tartott rendkívüli közgyű
lést Turócsientmártonban a vármegyeház 
kisebb tanácstermében dr. Lenesé János 
elnöklete Elnök megnyitójában meg
emlékezett dr. Haas Jakab vármegyei főor
vosról, ki f. éri január hó 11-én meghalt, 
méltatta az elhunyt kiváló érdemeit, melye
ket mint főorvos a közegészségügy terén 
szerzett, ecsetelte a kollegiális érzületet, 
melyet minden kartársával szemben tanúsított. 
A napjrond tulajdonképoni tárgya volt: egy 
kiküldött yálft^táSH a körorvosi fizetéseket 
réndf5*^,^öryényjíivaslatot tárgyalandó országos 
bizottságba, A közgyűlés egyhangúlag Andro- 
v ic h  .-Sándor dr.-t választja ezen tisztségre. A 
közgyűlés határozatából* kifolyólag javasolta 
tik, hogy jTurócmegyében az orvosi körök

száma eggyol szaporítandó, még pedig R u t ik a  
székhellyel, melybe Priekopg, Záthurcsa és 
Lipóc községek volnának csatolandók: Dras- 
kóc, Draskócdolina és Káinok, mely köz
ségek könnyebben hozzáférhetők a turóe- 
szentmártoni, mint a necpáli körorvosnak, 
Balázstalu, mely eddig a tótprónai körhöz 
volt beosztva, ugyanezen oknál fogva a  
mosóéi körhöz csatolandó; a felsőstubnyai 
kör székhelye StubnyafUrdőbe helyeztessék 
vissza, vagy amennyiben a központ szándéka 
az orvosok decentralizálása, Stubnyafürdőn 
pedig a járásorvoson kívül valószínűleg még 
két, orvos fog letelepedni, ennélfogva ezen 
kör székhelyévé Felsőturcsek (Józsefgőzfürész) 
hozatik javaslatba, végül ezen esetben, ha 
Felsőstuhnya maradna a kör székhelye, akkor 
Csremosnó a mosóci körhör volna csatolandó. 
A körorvos lakbéráltalányt csak ott kapjon, 
ahol vagy saját tulajdonát képező háza van, 
melyben megfelelő lakása van, vagy olyan 
helyen, ahol megfelelő lakást bérelhet, másutt 
számára megfelelő lakás építendő. Fuvarálta
lány vagy természetbeni fuvar helyett a kör
orvos kiloinéterpéuzeket kap, mint az állami 
vagy a megyei tisztviselő. Az eddigi szolgá
lati évek a nyugdíjba beszámitandók, a kor- 
pótlék ezen évekre visszamenőleg is kiter
jesztendő. Ezek azon főbb pontok, melyeknek 
érvéuyrejutását a turócraegyei orvosi szövet
ség kérelmezi az alkotandó törvényben. 
Dr. Bolemann János, Turócvármegye tiszti 
főorvosa a szövetség tagjai sorába lépett. Az 
idő előre haladván, a napirend többi tárgya 
a StubnyafUrdőn tartandó legközelebbi köz
gyűlésen fognak tárgyaltatni.

Nyilvános számadás. A folyó hó 3-án 
Stubnyafürdőn az izr. templom javára meg
tartott táncmulatságon felülfizetek: Neuwirth 
Jakab és fiai 20 korona; dr. Messinger Mór 
10 korona: Kohn Hugó 7 korona; Popper 
Ignác, Herz Mór, Jetiinek Alajos, Popper 
József, Rosenberg S., Pfeifer Emil, Krecs 
Gyula, Weinstein Jakab. Strelinger Henrik, 
Kaudl Ármin, Weisz Rezső, Medved Ferene, 
Stamberger Mór, Braun Ármin, dr. Lichten- 
stein A., Löwy és Steiner, Spitz Henrik, 
Szófia Károly föesperes, Löwy József és tea, 
Wilcsek Vilmos, Haas Dániel és tsa 5—5 kor.; 
Herchl Vilmos, Schwarz Vilmos főmérnök, 
Spitz József 4—4 korona; dr. Milch Gyula, 
Ilirsch József, Lichtenstein Adolf, Kis3 János, 
Wagner A., Schusdek Zsigmond 3 —3 k o r.: 
Lichtenstein Berci, Toperczor Nándor gyógy
szerész, dr. Guitinann Gyula, F'eldmann Jakab, 
Stein Lajos, Antos Károly, Steuer Bornát, 
Jakuhovics Leó, Paldauf J., Löwy Nándor 
2 — 2 korona; Windholz Arnold, Politzer 
Dávid, Kreutz Károly, Steiner Lajos, Székely, 
Blitz, Löwy Márk 1—1 korona.

Beosapott kivándorlók. Kostyál János 
bellai atyafi úgy is inintakivandorlók kalauza, 
nagy gazember. Erame állításunk beigazolást 
nyer a következő tényekből: Nevezett kalóz 
összeszedett három bellai és négy folkusfalvi 
kivándorlót s mint aki már egyszer megjárta 
az Ígéret földjét s úgy Álint a viszonyokkal 
teljesen ismerős, felcsapott cicerónak. A 
dolog Brémáig égési' rőndben ment. Itt 
aztán a ciceró azon ürügy alatt, hogy hi\jó-

E s te rh á z y -G o g n a c  m inden ü tt K apható .
Főraktár: STEtSSR SAMU-nál Turtícszentmápton



F E L V I D É K I  H Í R A D Ó

jegyet vált, összeszedte az atyafiak pénzecs
kéjét s inig fik a hajójegyre Tártak, azalatt 
Kostyál János ur szépen kerekot oldott, fel
ült egy már indulóban le?ő hajóra s szépen 
elgfizölt Amerika felé. Embereink vártak egy 
ideig, mikor aztán hiába vártak, lármát Ütöt
tek. A lármázókat a brémai rendőrség letar
tóztatta s mivel alig volt betevő falatjuk, per 
zsupp hazatoloncoltatta őket. Itthon most már 
elmélkedhetnek egy félbenmaradt kirándulás
ról és arról, hogy nem minden kalauz becsü
letes ember.

Egy lépéssel előre. Nyomasztó gazdasági 
helyzetünkben örömmel kell üdvözölnünk 
minden olyen magyar terméket, mely alkal
mas arra, hogy hasonló külföldi gyártmányt 
kiszorítson. Egy ilyen eseményről kell most 
hirt adnunk. A már külföldön is hírneves 
Brázay Kálmán cég, amely az elején áll az 
úttörő magyar nagykereskedelemnek sikerei
nek számát megint gazdagította eggyel. Ez 
a siker a Brázy-féle Kalogen sósborszesz 
fogkrémhez fűződik, amely felülmulhatatlanul 
kitűnő szer a fogak épségben és szépségben 
tartására, továbbá a száj ápolására. Csín és 
praktikusság dolgában pedig páratlanul áll a 
fogkrémet tartalmazó tubusz is. A Brázay-féle 
sósborszesznok már világhíre van, nyomdo
kába lép most a Kalogen, amely a magyar 
tudás diadala.

Megint veszettség. Figyelemmel kisérjük 
a foldmivelésttgyi m. kir. miniszter által az 
állatbetegségekről kiadott hivatalos értesítőt, 
s konstatáljuk, hogy sehol annyi veszetfségi 
eset nem fordul elő, mint járásunkban, nem 
is szólva a megye területéről. Csak a minap 
múlt el egymásutánt követőleg 40—40 napos 
ebzárlat, ma már újból hirdeti a dob a 40 
napos ebzárlafot. Miért? Mert állítólag megint 
veszett ebet találtak. Azaz dehogy is találtak ! 
Csak felteszik szegényről, hogy veszett. Le 
is bunkózzák, fel is boncolják s még mindig 
veszett. A legszomoritóbb a dologban az, hogy 
a  Pasteur-féle intézet vizsgálata azután kisüti, 
hogy esze agában sem volt a lebunkózott 
állatnak veszettnek lenni. De az ebtulajdo- 
nosokat azért mégis zaklatják a zárlatokkal.

A gazdaközönség megtévesztését céloz- 
zák az idén (többnyire a morva Bisenzből) 
általánosságban tartott plombok alatt szállított 
répamagvakkal. Mint értesülünk, e plombokra 
többnyire ez van rányomva: „Originalzüch- 
tung Quedlinburg*, vagy „Original Nord- 
deutsche Saat“, természetesen a termelő meg
nevezése nélkül, mert hamis név nyomatása 
bűnvádi eljárást vonna maga után. A gazda 
Sohase tudhatja, hogy ily névtelen és egye
nesen megtévesztésre irányuló plombok alatt 
mi rejlik és miféle magnak jutott birtokába. 
Ez alkalommal megemlítjük, hogy éppen a 
múlt napokban fejtettük ki a takarmányrépa
mag termesztésére szolgáló anyarépák gondos 
megválasztásának és az impiegnálásnak nagy 

jelentőségét. Most nyilatkozik az e téren 
első korifeusnak elismert Linhart. György 
magyaróvári tanár is, ki a „Köztelekében 
egy kérdésre azt feleli, hogy az impregnált 
répamag, melynek elárusitásával hazánkban 
Mauíhner Ödön budapesti cég foglalkozik, 
már hosszú idő óta jó hírnévnek örvend, 
mert e mag gyorsan és egyenletesen kell ki 
s a répanövények gyorsabban és erőteljeseb
ben fejlődnek, ez olyan elvitathatatlan tény, 
amelyet tagadni nem lehet. Körültekintő és 
tapasztalt gazdáink különben ezt már tudják.

Nyi l t t é r .
(E rovatban kitzlöttekért nem felelői a szerkesztő.)

B O R S A L I N O  6IUS.  « F T L O
SOCIETA ANONIMA, ALESSANDRIA.

A n. é. úri közönség becses tudomására 
adjuk, hogy eredeti BORSALINO KALAP
JAINK egyedü li elárusitásával Turóc- 
szentmárton és környéke részére kizárólag

LÁNG M. és FIA
turócszentmártoni divatáru céget bíztuk meg.

Az uj tavaszi modellek már megérkez
tek és csakis a fenti cégnél kaphatók.

Borsalino Gius. £ Ftlo.

Nagyon nehéz,
sőt majdnem teljesen lehetetlen oly szert találni, mely 
gyermekek részére épp oly megbízható és eredmé
nyes hatású, mint a gyógycsukamájoiajból alphosphor- 
savas mész és nátron hozzáadásával készülő S c o 11- 
f é l e  E m u l s i o ;  mert a S c o t t - f é l e  E m u l s i o  
a fiatal szervezetbe uj erőt vezet és átsegíti a fejlő
déssel kapcsolatos nehézségeken. A S c o t t - f é l e  
E m u l s i o  egyúttal jó izü, könnyen emésethetö és 
oly tiszta szer, hogy a legcsekélyebb zavarokat 
sem okozza és állandóan csak a legjobb sikerrel 
használható. A S c o t t - f é l e  E m u l s i o  sokkal 
jobb, mint a közönséges csukamájolaj.

A S c o tt- fé le  E m u ls ió  valódiságá
nak jele a „hátán nagy csukahalat vivő 

halász" védjegy.

SCOTT-féle EMULSIÓ
minden gyógyszertárban kapható.

Egy eredeti üveg ára: 2 kor. 50 fillér.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

A Turócl gazdasági t. p. r. t. í. hó
17-én d. u. 2 órakor tartotta meg VI. rendes 
közgyűlését igen nagy számban megjelent 
részvényesek jelenlétében. Az igazgatóság 
jelentése szerint az intézet vállótárcája 
130,000 koronával, jelzálogkölcsönállománya 
30000 koronával, betétállománya szintén 
30000 koronával emelkedett. A közgyűlés 
elhatározta, hogy az elért 10350 korona 
nyereségből osztalék címén 7% fizettessék 
ki, a tailalékalap 4000 korona fioládéval 
15000 koronára emeltessék, a többlet pedig

az igazgatóság és tisztviselői kar jutalmazásán 
és jótékony célokra fordiítassék. Ezután a 
közgyűlés újabb 3 évre megválasztotta Ügy
vivő igazgatón! Dr. Messinger Mór Ügyvédet 
az igazgatóság elnökéül Justh Ferenc főispánt 
az igazgatóság tagjaivá pedig: Somogyi
Géza, Benisok Imre, Boriséit Oltó, Párvy 
Endre, Holbay Lajos, Vladai János Sándor 
Höhenrieder Gyula, Spilz Gusztáv, fjada 
József, Jelűnek Alajos és Stránszky Jakabot; 
póttagokul pedig Saskó Gyula, Krecs Gyula 
és Galanda Istvánt, Továbbá megválasztotta 
a közgyűlés ugyancsak 3 évre a felügyelő- 
bizottságot, melynek elnöke Keviczky Imre 
tagjai pedig Breszlyenszky Gyula és Schein 
Henrik lellek. A közgyűlés folyamán kiemelte 
az igazgatóság, hogy dacára a pénz általános 
megdrágulásának, Üzletfeleivel szemben csak 
mérsékelt kamatlábat szedett és gazdasági 
hivatásának megfelelöleg Turócmegye felső- 
járásának gazdaközönseget lehetőleg olcsó 
kölcsönökkel támogatta. Végül a közgyűlés 
elhatározta, hogy néhai TiUscli Károly el
hunyta fölött, ki az igazgatóságnak és a bíráló 
bizoltságnak az intézet fennállása óta lankadat
lan buzgóságu tagja volt, jegyzőkönyvi rész
vétének ad kifejezést.

Szerkesztői üzenetek.
Egy hü olvasó. Előszűr is az a báli tudósító, ha 

kiváncsinak inéltóztatik lenni, lapunk fümunkatársa, 
ak i igenis Jo g o t vindikál magának", hogy a társadal
milag fontos, vagy különös jelenségeket konstatálja, 
amit különben is mindig tárgyilagosan s nevek 
említése nélkül tesz. Másodszor névtelen levél nem 
sok bátorságra vall, s máskor olyanra nem is ref
lektálunk.

Szerkesztésért felelős: D ugovich Titus. 
Helyettes szerkesztő: B oldizsár B oldizsár 
Kiadótulajdonos: M oskóczi Ferencné.

Meghívás
a „Turócmegyei kerületi betegsegélyző pénz
tár" t. c. kiküldöttjeinek a f. évi március 
17-én (esetleg március 24-én) délután 
3 órakor Turócszentmártonban, az Ipartes- 
tület helyiségében (9. házszám) tartandó

XII. RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE.
Tárgyak:

1. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság 
jelentése, az 1906. évi zárszámadások és az 
1907. évi költségvetés beterjesztése.

2. A felügyelő-bizottság választása.
3. Indítványok, melyek a közgyűlést meg

előzőleg legalább 3 nappal előbb az irodában 
beadandók.

Turócszentmártonban, 1907. március 6.
Az igazgatóság.

Mihle Vilmos
cs. és hír. udvari szállító 

T E M E S V Á R
Mag-, Növény-, Rózsa- és 

Fa-Nagytenyészetek.
(Művelési terület 94 k. hold.)

■  ■  Viiágkivitel! ■ ■

A legjobb tttagíali herti és mezei ueteményezésre
(Mühle magvai jóságban elérhetők, de ebben felülmulhatlanok.)

A legnemesebb gyümölcs-, disz- és sorfák
(Mühle fái többször átültettek, jól iskolázottak, mindenütt jól és 

biztosan gyarapodnak.)
A legszebb fcnyöfélék, díszcserjék, rózsák
stb. ‘Mühle tülevelei mind télállók, disz- és kúszócserjéi,

valamint rózsái a létező legszebb viráguak.)
Postacsomagok magvakkal 5 K-n felüli értékben bérmentve küldetnek.

Mühle kertészeti kézikönyvei dilettánsok számára a legjobbak, 
megrendelésekhez ingyen csatoltatnak.

Dúsan illusztrált föárjsgjzéli bárkinek ingyen I s  bérmentve megküldetik
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421. az-
Í9Ö6. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócszentinártoni kir. járásbiróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy a Borsod - 
Miskolci Hitelbank Részvénytársaságnak Links 
Ignác elleni végrehajtási Ügyében a beszterce
bányai kir. türvszék terttletköréhez tartozó 
Turócszentmárton kézségben fekvő:

a) a turócszentmártoni 151. sz. tlkjvben 
A. I. 4—7. sorsz. a. felvett s Linksz Ignác 
nevére irt ingatlanokra 2380 koronában ;

b) az ottani 467. sz. tlkjvben A. 1.4—8. 
sorsz. alatt felvett s Linksz Ignác nevére irt. 
ingatlanokra 869 koronában ;

c) az ottani 745. sz. tlkjvben A. I. 2. 
sorsz. alatt felvett s Linksz Ignác nevére irt 
ingatlanra 163 koronában;

d) az ottani 83. számú tlkjvben A. I. 1. 
sorsz. a.att Linksz Ignácot illető 240/21960. 
részére 30 koronában és

c) az ottani 937. sz. tlkjvbon A .  [. 2.
3—9. sorsz. a. felvett ingatlanoknak B. 422. 
tétel alatt, Linksz Ignácot illető 240/21960. 
részére 120 koronában megállapított kikiál
tási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingallanság az 1907- évi 
Április hó 29-lk napján d. e. 10 órakor
Turócszentmárton községben a telekkönyvi 
hivatalban megtartandó nyilvános árveresen 
a  kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatlanság kikiáltási árának 10%-át. készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Turócszentmárton, 1907. évi február 13.

Potrás, kir. albiró.

Költözködés miatt
olcsó áron eladom szalonberendezése
met és pedig: brokátbutorokat, nagy 
olajfestményeket, 2 elegáns t ü k r ö t  
kö nyvszekrényt és más sok szép tárgyat, 
özv. dr. Haas Jakabné, Turócsztmárton.

TÉLI MENETREND
A magyar királyi államvasutakon :
(Érvényes 1906. évi október hó 1-töl kezdve.)

Budapest—Turócszentmárton: Turócszentmárton—Budapest:

Gyv. ind, délután 3-30, érk. este 10-21 Gyv. ind. reggel 6-08, érk. délután 12-40
Szv. n délelőtt 9-35, 0 h 7-52 Szv. * ff 8-42, este 7-00
Gyv. n reggel 7-10, * délután 1-38 Gyv. „ délután 2-54, n 9-10
Vv. n éjjel 11-10, * délelőtt 11-41 Vv. ff ff 4-57, reggel 5-20
Szv. 0 délután 5-35, „ reggel 4-18 Szv. ,  este 11-35, délelőtt 9'45
Vv. Jánoskegyről ind. rog. 5'07, é. reg. 7*46 Turócsztmártonból i. d. u. 12.06, é. d. u. 3*27

Turócszentmárton—Ruttka :

Gyv. ind. délután 1-39, érk. délután 1-47
Szv. * este 7-54, „ este 8-03
Gyv. 0 ff 10-22, ff ff 10-30
Szv. „ reggel 4-20, „ reggel 4-30
Vv. n 7-47, ff ff 8-06
Vv. * délelőtt 11-42, „ délelőtt 11-58

Budapest ny. p. u.—Zsolna:

Gyv. ind. reggel 7-20, érk. délután 1-33
Szv. ff ff 9-20, „ este 8-30
Gyv. ,  este 6-55, ,  éjjel 12-24
Szv. n ft 10-30, » röggel 7-20

Ruttka—Turócszentmárton:

Gyv. ind. délután 2-45, érk. délután 2-53
Szv. * reggel 8-30, ff reggel 8-40
Gyv. ff ff 5-59, n ff 6-07
Szv. * este 11-22, i) este 11-33
Vv. „ délután 4-45, délután 4 5 6
Vv. „ délelőtt 11-16, - ff 12-06

Zsolna--Budapest ny. p. u .:
Gyv. ind. éjjel 3-46, érk. reggel 9-25
Szv. „ reggel 7-11, ff este 5 5 5
Gyv. „ délután 3-14, n 9-15
Szv. ,  este 9-45, ff reggel 6 3 5

jU rd e U s « H « t

A es. és kir. szab. Kassa-Oderbergl vasntakon:
Kassa—Ruttka:

SZV. ind. reggel 5-45, érk. délután 12-14
Szv. 0 ff 7-45, 0 ff 2-11
Gyv. m délután 12-35, 0 5-35
Szv. m 0 12-43, n este 8-13
Szv. ff ft 3-48, ff 0 10-52

Ruttka—Zsolna:

Szv. ind. reggel 6-30, érk. reggel 6-58
Szv. 0 délután 12-35, délutánI 1-05
Szv. m ff 2-21, * 0 2-46
Gyv. m 0 5-42, 0 este 604
Szv. 0 este 8-33, 0 9-00
Szv. 0 éjjel 11-08, n éjjel 11-35

Ruttka—Kassa.

Szv. ind. reggel 4-56, érk. délelőtt 11-55
Szv. 0  0 8-35, „ délután 4 -4 5
Gyv. „ délután 12-20, n ft 4-55
Szv. 0 0 2.30, ,  este 8-47
Szv. m ff 4.22, „ éjjel 11-30

Zsolna—Ruttka :

Szv. ind. röggel 4-20, érk. reggel 4 4 6
Szv. * rt 7-40, délelőtt 8-10
Gyv. „ délelőtt 11*54, 0 délután 12-16
Szv. * délután 1-65, 0 0 2-20
Szv. * 3-34, ft 0 4-02
Szv. * este 9-20, ft este 9-50

felvesz a (iadóbWatal.

: l  l i

Köivetlen Yon&tősszeköttetés
Berlin—Budapest közfitt, Ruttkán á t

Naponta 4.39 indul Berlin érkezik 11.22
10.05 0 Breslau „ 5.66

1.13 tt Oderherg * 2 Fi
5.69 0 Ruttka „ 10.S5

V 12.4Ö érk. Budapest k. p. u. indul 3.30

KSívsUen gyorsvonatl SsszekOttetós
tulfakvl csatlakozó vasutak alant aiagnevazatt llállomásal k ld ta magyar királyi államvaaatak éa az azon után

7.10 3.30 i. Budapest k. p. u. é. 12.40 9.t£
1-47 10.80 ó. Ruttka i. 5.69 2.45
— 5.63 .  Breslau „ 10.M 5.06
— 11.22, Berlin (Fridrstr.) * 4-39 11.31

7.20 6.66 i. Budapest ny. p, u. é. 9.25 9 .*
1.33 12.24 é. Zsolna i. 3.46 3.13

10.36 5 .6 6 , Breslau ,  10.“  6.10
5.2Ü 11.22 ,  Berlin (Fridrstr.) ,  4.39 11.31



V E L  V I D t  K I H f K A V O

Magyar, tót, néniét nyelvű

d ís z e s  im a k ö n y v e k

nagy választéka

jVi0 5 Íjö(zi F e m c tii
HonyV- ís.pajsirljemísdésíbcn Turícsztutmirtoö.

r e r .
ró m a

w«Jftl érduttébcn L,E«I»«iaSj» « a 'lL A h lrd e l^ a l Iro d á ja  kltnl 
B v .i l »y e « i, ^ > »A ^ > !i.h Ö ,ru t  *1

nceauoatít.
200 pasrtr _ hj.* 1

kltAréiafoi kdhvlf élei* I e V

R a q u i n y f é l e  t * í í

római vértisztitó- 
szörp
er minden bőrbajnál, 

tojakÁmák Vérbőségben ezen-
'b w k . f fé lk ü lö z h e te tle n , 

•árjavftó é» vért leit H 6 .
Öreg •  k o r .  8 üveget

I t o r .  utánvéttel küld:
K f i ü M Y  A T T I L A  M w r t u ,

VH., RUM Kerepesi et 24.
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Aruk csak akkor valódiak,

f  TÉRvSZEGÉNYSÉG, E TY Á G Y Tá lA N S A O , IDEGESSÉG 
lgyógyítására a leghatáeoeabb kéexitmény a K R IE G N E R -f é le

TOKAJI CHIJtA-VASBOR.
Rendidről ketoíttM ok, erdeit, tbztilja a vért 

Kis üreg ára 8 20 kor. Begy Bve* • ko r. Kapható gyógytárakbanfi] 
Postán küldi. KOBOlf A -G Y d e iS U S T Á B  Budapest, Kálvlu-tér.
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elismert legolcsóbb, legszolidabb

FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza
Budapest, IV., Központi Városház. (Károly-körut).

M e ly ik  vendéglőben é tk e zik  B u d ap esten ?

S C H U L L E R  F E R E N C Z
&  9 ujonnen berendezeti eleőrangu éttermeiben 

B u d a p e s t ,  V  L ,  A n d r á a e y n t  3 0 .  

mert ott jó magyar konyha, valódi tiszta borok ét

haereo védjegygyelvannak ellátva.
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BUDAPEST, jÓZSEF-KÖRUT 64.
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BKtapMt V . Arany H U H  8.

É g j Oveg Ara 2 koron*.
H o n *  agorhaaiappan 1 K , púder 1-20 Iá.

d éti* Kel”1; BALASSA KORNÉL Bpea^Andráaiy-ut 47.
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2syoinatott a Magyar Nyomda g.vorssüjsóján. Turóczs/.onlmárton, 1907.
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